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Motion
Upphör med att betala ut skattemedel till organisationer som har
kopplingar till Muslimska Brödraskapet
Muslimska brödraskapet är en islamistisk organisation med målet att upprätta ett kalifat.
Sedan 1970-talet har Muslimska brödraskapet varit aktiv i Sverige. Organisationen hyser
en fientlighet mot västvärlden och anser att lagstiftning bör baseras på sharialagar.
Muslimska brödraskapets devis är:

Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden
för Allahs ära är vår högsta strävan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat två rapporter om
Muslimska brödraskapet. I den ena rapporten1 av Magnus Norell, Aje Carlbom och
Pierre Durrani är sammanfattningen följande:

Enklavisering av den typ som förespråkas av MB kommer sannolikt också innebära
problem för det svenska samhällets möjligheter att bedriva en effektiv integrationspolitik.
Migration från Afrika och Mellanöstern kommer sannolikt att fortsätta under kommande
år både i form av anhörig- och flyktinginvandring. I det här perspektivet kan MB:s
parallella islamiska sektor fungera som en konkurrerande samhällsstruktur i förhållande
till det etablerade sekulära samhället. Givet att MB har som målsättning att öka antalet
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utövande muslimer på svenskt eller europeiskt territorium så är sannolikheten stor för att
det kommer att uppstå en ”dragkamp” mellan majoritetssamhället och det islamiska
samhället i MB:s regi om vilka grundläggande normer som ska gälla för svenska
medborgare. MB:s islamiseringssträvanden kommer sannolikt att bygga in starka
politiska och sociala spänningar i den svenska nationalstaten.

I den andra rapporten2 som publicerades av MSB och Malmö universitet kommer
rapportförfattaren Aje Carlbom fram till följande:

•

Risken med att erkänna MB-associerade organisationer som de viktigaste
företrädarna för muslimer är att en minoritet politiskt orienterade och
missionerande aktivister ges möjlighet att flytta fram sina positioner i
offentligheten på bekostnad av majoriteten av alla de som har en muslimsk
kulturbakgrund.

•

Ett problem med MB-associerade organisationer är att de bidrar till att skapa
politisk och social polarisering genom att ställa ett föreställt ”vi” (muslimer) mot ett
föreställt ”dem” (icke-muslimer). Det är en identitetspolitisk strategi som ställer
grupper mot varandra och därigenom har en negativ inverkan på demokratiska
spelregler kring debatt av sakfrågor.

•

Risken med en okritisk resursfördelning till MB-associerade organisationer är att
de påverkar integrationsprocessen på ett negativt sätt på det viset att de vill
skydda muslimer från påverkan av majoritetssamhället genom att bygga upp en
parallell islamisk sektor av offentliga inrättningar, ett så kallat muslimskt
civilsamhälle. Detta kan missgynna svenska muslimer som redan finns på plats i
landet och behöver etablera sociala kontakter utanför sin familj och vänkrets. Det
kan också ha en hindrande inverkan på de muslimer som invandrar under
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kommande år då de riskerar att påverkas av idéer och normer som försvårar
delaktighet i majoritetssamhället.
•

Ett dilemma med att ge MB-associerade organisationer möjlighet att utveckla sin
verksamhet är att det innebär att staten (eller andra bidragsgivare) erbjuder
skattemedel till en mindre grupp aktörer som sprider budskap som underminerar
den dominerande värdegrunden i samhället. Värden som ifrågasätts av aktivister i
MB-associerade organisationer rör yttrandefrihet i religionsfrågor, värdet av
jämställdhet mellan kvinnor och män, synen på homosexualitet och sexuella
minoriteter och även antisemitiska uttryck.

•

Det finns också en risk att MB-associerade organisationer sprider politiserade
uppfattningar om islam som, i kombination med budskap om att de och andra
muslimer är offer för en fientlig västvärld, kan bidra till radikalisering hos
individuella muslimer. Det vill säga, MB-associerade aktivister och organisationer
kan ha en förberedande radikaliseringseffekt på vissa individer genom att
påverka dem med idéer som gör att de går vidare till mer radikala sammanhang.

MSB-rapporterna ger även en bild av vilka organisationer i Sverige som är associerade
med Muslimska brödraskapet. Organisationer som nämns är bland annat Ibn Rushd,
Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige. Vissa av dessa
organisationer får eller har fått ekonomiskt stöd av Malmö stad.

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att skattemedel används på rätt sätt.
Skattemedel ska absolut inte gå till organisationer som har någon form av samverkan
eller association med Muslimska brödraskapet. Det skattemedel som ges till
organisationer som är associerade med Muslimska brödraskapet är skattemedel som
skulle kunnat gå till skola, vård och omsorg eller socialtjänst.

MSB är den statliga myndighet som har grundligt granskat Muslimska brödraskapet i
Sverige och deras rapportörer ser Muslimska brödraskapet som en högst problematisk
organisation som sprider värderingar som ifrågasätter det demokratiska samhället.
Därmed är det helt uteslutet att organisationer som på något sätt samverkar eller är
associerade med Muslimska brödraskapet ska få ta del av malmöbornas skattemedel.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att i enlighet med motionens intentioner ge berörda nämnder i uppdrag att
upphöra att bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av
association eller samverkan med Muslimska brödraskapet.

______________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

